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Protokoll fört vid årsmöte med spF seniorerna - syrenen, sandviken

Måndagen den 17 februari 2020 på Västanbygården.
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Org.nr 885501-1964

§s

§6

Mötets Öppnade. Ordföranden Göran Berter öppnade årsmötesförhandlingarna och hälsade

alla välkomna.

Val av presidium. Som ordfrirande för mötet valdes (rister Stiderberg och som sekreterare
Gun-Marie Friberg. Krister söderberg tackade för förtroendet att få leda
årsmötesförhandlingarna även detta år.

Val au protokoll iu§terare och tillika röstråknare. Att jåmte ordföranden justera dagens
protokoll och även vid behov vara rösträknare valdes Pär Törnblom och Sture Kerslow.

Godkännande av kallelse Kallelse till mötet skall ske sex veckor innan mötet genom
annonsering på hemsidan eller personlig kallelse via brev eller *.post. Båda alternativen är
genomförda.

Föredragningslistans godkännande. Föredragningslistan fastställdes .

S§relsens årsredovisning. Styrelsens årsredovisning består av en Verksamhetsrapport och en
Resultatrapport. Verksamhetsrapporten fanns i det material sorn publicerats på hemsidan samt
i det material sorn fanns tillgängligt för mötesdeltagama på mötet.

a) Verksamhetsrapporten för 2019 visar att föreningen varit mycket aktiv. rlg nya medlemmar
under 2019, totalt är vi 827 medlemmar.

b) Göran Berter presenterade Resultatrapporten för 2O19 och visade samtidigt ssrelsens
förslag till budget för 2O20- Ekonomin är god, vi har bland annat fiitt So.000 kr i bidrag från
Göranssonska stiftelsen-

Den av styrelsen upprättade årsredovisningen godkändes.

Revisiorernas berättelse. Då revisorerna var frånvarande föredrogs revisionsberättelsen av
Göran Berter.

Beslut om ansvars{rihet för 20il} årc förualtring. Föreningens resuttat- och balansräkning
fastsLälldes. I enlighet med revisorernas förslag beviljades ssrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

Beslut om budga 2020'. Budgeten fcir 2020 godkändes. Budgeten f6r måndagsträffaran ligger
på samma nivå som 2019. Vi kommer under 2020 att göra lokala resor/studiehesök med
generösa bidrag till transporter för att få en lägre kostnad för rnedlemmarna. Det avsätts medel
för utbildningffrireläsningar, villka genomförs tillsammans med andra lokala
pensionärsföreningar. Bidrag ska även sökas fuån Göranssonska stiftelsen 2020. Erhålts inte
bidrag föreslogs, att överskottet från 201g användas-

Be§lut om årcaugift för nästkommande år 202L Ärsavgiften för zoltförblir ofiirändrad d.v.s.
250i.
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Org.nr 885501-1954

Fastställande av antalet styrelseledarmöter. Beslutades att antalet styrelseledamöter för år
2019 skall vara oförändrat - ordfcirande + 8 ledamöter.

Fastställande av mandatperiod för s§relseledarmöter. Beslutades att mandattiden fcjr
ordförande är 1år och för övriga styrelseledarnöter 2 år och att halva antalet ledamöter väljs
varje år.

Val av ordförande för ett år. Göran Berter omvaldes som ordförande på 1 år.

Val av styrelseledarmöter. Maud Hansson presenterade valberedningens frirslag till ssrelse,
omval CG Haglund 2 år, Nyval Anders Norstedt, Leif Nordström och Ingalill Hedborg 2 år.
Kvarstående ledamöter på 1år, Anitha Eriksson, Lili-Ann Bivall-Olsson och Gun-Marie Friberg,
Berit Lusth. Kjell Höddelius, Christina Forsblom och lnga-Lill Bremer avgår.

Val av revisorer jämte suppleanter. Omval Anders Asplund 1 år, nyval Håkan Eckmar 1 år,
suppleanterThomas Montalvo och Hans Holmqvist 1 år.
Avgående: Jan Hiller.

Mötet beslutade godta valberedningens samtliga förslag.

Presentation av kommittöer och ombud.

a) Ledamot i kommunala pensionärcrådet. Nya styrelsen väljer KpR representänt.
b) Studieansvarig och ombud uid Vurenskolans årcmöte. Berit Lusth
c) Webmaster och lT-ansuarig. CG Haglund
d) Resor. (jell Höddelius och Anders öhrman lokalt och distriktet
e) Fris*vård. Margareta Montalvo
f) Program och programkommitt6en. Anders Norstedt, Pär Törnblom, UIf Huttinger och Kjell

Höddelius, Barbro Bejmar.
g) Fester. Barbro Bejmar
h) Mötewärdar sökes, styrelsen tillsätter
i) Ombud och ersättare distriksstämma, styrelsen utser

Val av representanter i ualberedning samt ombud.

Lokalt omrral av Anders wallin ordförande 2 år, nyval av Margareta Montafuo 1år,

avgående Maud Hansson. Mötet beslutade att s§relsen får på förslag från valberedning
mändatet ätt tillsätta ersättare till Maud Hansson.

Distriktet §§relsen utser ornbud till distrihtsståmman.

Behandling av motioner- lnga motioner har inkornmit.

Behandling av förslag ftån ltirbundet, distrikt och föreningens styrelse. lnga förslag har
inkommit från förbunde! distriktet eller foreningens ssrelse.

övriga ftågor. Vi ska söka kommunbidrag 20?0, Vi har åven tillgång till Valhalla gratis, planer
finns att göra Valhalla till Seniorernas hus. Göran Berter träftar Västra Gästriklands ordförande
vid möten för utbyte av erfarenheter/ideer. Alkoholoch drogpolicy är ett kravfrån Kultur &
Fritid.
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Vid protokollet:

§yrenen
SanSrrrke.

Org.nr 885501-1964

Avtackning och avslutning. Ordfcirande Krister Söderberg tackade för visat intresse och önskar

styrelsen och fcireningen ett bra verksamhetsår 2020 och förklarade mötet som avslutat.

Göran Berter tackade Krister Söderberg för väl uträttat uppdrag samt avgående
styrelsemedlemmarna Kjell Höddelius, Christina Forsblom och lnga-Lill Bremer. Maud Hansson

valberedningen avtackades av styrelsen. Barbro Bejmar tackade avgående medlemmen Kerstin
Eriksson i festkornmitt6n, vaktmästare, sekreterare och övriga i festkommit6en.

Mötet inleddes med skönsång av Syrenenkören. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe

och tårta. Vinnare i kampanjen'Värva en vän' blev Göran Hagelin och Kerstin Nyström-Hedvall.
Som avslutning blev det sedvanlig dragning i lotteriet.

Justeras:

i' l, n t

L1,U LvL't-'< rz-{, A4ry
Gun-Marie Friberg, sekreterare-"

&r
Krister Söderberg,

$*1-*'<- H.
Sture KerslowPär Törnblom
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